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Általános leírások
Az Orczy Forum Offices Budapest VIII. kerületében található, a Csobánc
és a Szeszgyár utca találkozásánál.

Autóval több irányból könnyen elérhető a Baross utcán, a Fiumei és az
Orczy, valamint a Kőbányai úton keresztül. A tömegközlekedési
lehetőségek is kiválóak a környéken: a Baross utcán közlekedik a 72-es
és 83-as trolibusz, a Fiumei úton a 24-28-62 villamos-család, a Golgota
téren pedig a 99-es autóbusz.

Az épület az 1990-es években épült, környezetében irodaházak,
századfordulós társasházak, iskolák, kereskedelmi egységek és

Orczy Irodaház 1086 Budapest, Szeszgyár u. 4.

Iroda bérleti díj (m  / hó)

7.9 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 5,10 € /m /hó + Áfa
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Kiadó iroda :

5.011 m
Minimum kiadó iroda: 200 m
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A bérbeadó összes irodaháza
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benzinkút található.

Az Orczy Forum Offices egy B kategóriás, nyolc szintes klasszikus
irodaház, melynek földszintjén ügyfélszolgálat jellegű irodahelyiség
került kialakításra. Ugyancsak a földszinten előcsarnok található és egy
büfé. Az irodák jellemzően a Csobánc utcára néznek, de van Szeszgyár
utca, vagy az Orczy tér felé tekintő helyiség is. Az irodahelyiségek 10-
110 nm-esek.

Az ingatlanhoz teremgarázs is tartozik, amelyet a Szeszgyár utca felől
lehet megközelíteni.

Lokáció bemutatása
Budapest VIII. kerületében a Baross utca és a Fiumei út
kereszteződésénél található a B kategóriás Orczy Irodaház, amely
ugyan nem Budapest Belvárosában helyezkedik el, mégis gyors elérési
lehetőséget biztosít Budapest valamennyi pontjának, különös tekintettel
a Belváros és a Ferihegyi repülőtér megközelítésére. A városból a
Baross utcán kifelé haladva jobb oldalon található az irodaépület. Az
irodaház tömegközlekedési csomóponti elhelyezkedése fontos
szempont volt a létesítésnél, hiszen több villamosvonal (24-es, 28-as,
28A-s és 62-es), a 83-as trolibuszvonal és a 9-es autóbusz-vonal
találkozásánál található.

Irodaház kategóriája: B kategóriás irodák

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 5530 m

Kiadó iroda : 5.011 m

Bérelhető irodák : 200 m , 226 m , 634 m , 624 m ,
614 m , 627 m , 628 m , 617 m ,
572 m , 607 m

Irodaegységek szintenként - megnyitás »
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Minimum kiadó iroda : 200 m

Közös területi szorzó: 8.5 %

Bérbeadottság: 9%

2

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: 7.9 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 5,10 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 1 év

Kaució/óvadék: 3 hó

Bérleti díj kalkulátor »
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Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj
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Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Nyílás zárók

Felszíni parkoló 24 db -

Mélygarázs 45 db -

Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Kiegészítő információk
Építés éve: 1990. január 1.

Felújítás éve: -

Bérlők: -

Bicikli tároló Üzletek Kávézó Menza
Futárszolgálat Fodrászat Öltöző zuhanyzóval Vendégparkoló
Parkolás a közelben Gyógyszertár Étterem Zuhanyzó
Tároló helyek Élelmiszerbolt Park a közelben Tömegközlekedési elérhetőség
Benzinkút Parkoló a bérleti dijban

Hangszigetelt Riasztó Hang figyelmeztető rendszer Válaszfalak
Padlószőnyeg Tűzbiztonsági rendszer Szerver szoba Közösségi tér
Álmennyezet Mechanikai szellőzés Stílusos közös területek 2-csöves fan-coil
Gáz kazános központi fűtési
renszer

Épületgépészet Tűz és füst érzékelő

Nyitható ablakok Bukó ablakok



Épület nyújtotta szolgáltatások

Lift

Hó eltakarítás Ingatlan adminisztráció és
menedzsment

24 órás biztonsági szolgálat Recepció
Biztonsági szolgálat Külső ablak takarítás

Lift karbantartás Akadálymentesített

Hagyományos felvonó
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